Agenda raadsvergadering

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Datum PV

11-02-2020

Bijlage(n)

5 stukken, 5 bijlagen

03 min
03 min
02 min
03 min

7. 10 min

Locatie

B1.49c

Opening
Notulen & Actielijst
Post in/uit
Mededelingen
Update CSR
Vaststellen agenda
Samenvoegen actielijsten IO en BO [VERTROUWELIJK]

Besluitvormend

1 stuk
Doel: Een besluit vormen over het samenvoegen van de
IO en BO actielijsten, en op welke manier de raad dit wil
gaan doen.
8. 20 min

Cijferafronding vervolg

Oordeelvormend

1 stuk
Doel: Discussiëren over de implicaties van het aanpassen
van de cijferafronding voor (een selectie van) de bachelors,
masters en joint degrees en of de raad daarom van mening
wil veranderen over het afronden op decimalen.
9. 20 min

Student assessor CvB
1 bijlage
We bespreken en besluiten of we de brief van FSR FGw
over de centrale studentassessor willen ondertekenen

10. 15 min

Green commitment
3 bijlagen
We bespreken of we de uiteindelijke versie van de
Green commitment willen ondertekenen

11. 10 min

Bekendmaking cijfers
1 stuk
Doel: Besluiten of we een probleem zien in het publiceren
van cijferlijsten en of we dit aan het DT duidelijk willen
maken, welke argumenten we in een eventueel advies
zouden willen zetten en of we willen adviseren het in

Besluitvormend

Canvas te zetten.
12. 20 min

Logboek

full-BOB

1 stuk
Doel: Met de raad oriënteren en besluiten of we een
logboek willen bij gaan houden.
13. 15 min

Fraude en Plagiaat

Oordeelvormend

1 stuk, 1 bijlage
Doel: Informeren over het initiatief van een advies voor
het DT over de informatievoorziening bij beschuldiging
Fraude en Plagiaat.

14.

15.
16. 0
 5 min
17. 0
 3 min
18. 03 min
19.
20.
21.
22.

W.v.t.t.k.
Wat gaat er naar de CSR?
Relevante updates taakgroepen en DB
Evaluatie Stukken
Evaluatie PV
Rondvraag
Actielijst
Punten volgende agenda
Sluiting
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